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Resumo: No último CONFAEB apresentamos o pôster “Reorientação Curricular em Música no Estado de 

Goiás” no qual foi apresentado o processo de discussão sobre o currículo em Música do ensino fundamental e 

como se deu a sua escrita. Com a implementação deste currículo, atuamos na formação continuada dos 
professores da Rede Estadual, por meio de cursos específicos para a compreensão deste currículo e o 

acompanhamento da aplicação de Sequências Didáticas elaboradas pelos professores cursistas, em suas 

respectivas escolas, que se constituem em ferramentas pedagógicas para a compreensão do documento curricular 

e as possibilidades do desenvolvimento deste currículo em sala de aula. Com este pôster buscamos apresentar os 

resultados obtidos neste processo de formação dos professores da rede. Desde 2009 foram formadas 09 turmas 

do Curso de Reorientação Curricular do Estado de Goiás com um total de 90h e foram realizados também quatro 

edições do “Seminário do Ensino de Arte: Desafios e Possibilidades” com a presença dos professores da rede e 

de professores convidados no qual destacamos os professores(as): Iveta Maria B. Ávila Fernandes, Maura Penna, 

Gilka Martins, David Castelo, que participaram da discussão sobre o ensino de música, práticas pedagógicas e 

currículo com os professores da rede. A implementação deste currículo vem alcançando resultados satisfatórios e 

vem sendo estudada por pesquisadores em currículos de Educação Musical, tendo publicações sobre o mesmo 



nas mais importantes revistas da área, como a revista da Associação Brasileira de Educação Musical no qual 

destacamos o artigo das professoras Angélica Beatryz Medeiros e Margarete Arroyo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO CONTINUADA, CURRÍCULO, ENSINO DE MUSICA. 

 

 

 

1. Introdução 

 

O Postêr apresentado no último CONFAEB trouxe o panorama das discussões a cerca 

de currículo no Estado de Goiás. No ano de 2004, a Secretaria de Estado, iniciou um amplo 

processo de discussão sobre o currículo do ensino Fundamental, junto aos profissionais da 

educação que atuam nas escolas e unidade da rede, com parceria das Universidades locais, 

CENPEC e Fundação Itaú social. Assim sendo, foi formada a equipe de reorientação 

curricular em música, do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, gerência da SEE, que 

ficou responsável pela pesquisa e sistematização do currículo de música para o ensino 

fundamental, formação continuada dos professores da rede, tanto na capital quanto no interior 

do estado, abrangendo comunidades indígenas e quilombolas. O documento de música, 

sistematizado pela equipe, propõe um ensino de música que se pauta nas possibilidades de 

desenvolvimento da escuta o do fazer musical de forma reflexiva, desenvolvendo 

competências e habilidades que possam ser significativas nas diferentes dimensões na vida 

dos professores e estudantes. Buscamos, assim, um ensino que favoreça a produção musical, 

contextualização e compreensão crítico-reflexiva de produções sonoras dos estudantes e 

diferentes culturas e tempos. 

 

 

 
 



Com a implementação deste currículo, atuamos na formação continuada dos 

professores da Rede Estadual, por meio de cursos específicos, nas dependências do Centro de 

Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte e viagens as subsecretarias do interior do Estado de Goiás, 

com o objetivo de proporcionar a compreensão deste currículo e o acompanhamento da escrita 

e aplicação de Sequências Didáticas, em suas respectivas escolas, que se constituem em 

ferramentas pedagógicas para a compreensão do documento curricular e as possibilidades do 

desenvolvimento deste currículo em sala de aula. 

O curso de reorientação curricular foi pautado na abordagem metodológica da matriz 

curricular: Contextualização, Compreensão Crítica e Produção. 

 

 

Contextualização 

 

 

 
 

 

Na contextualização foi trabalhado a matriz curricular de arte – música, publicada pela 

Secretaria de Estado da Educação de Goiás. A forma escolhida para trabalhar a matriz 

curricular foi a leitura crítica de todo o documento por todos os cursistas envolvidos. Nesta 

leitura se enfatizou a centralidade, que está nos sujeitos (professores e estudantes) e na 

cultura. 

 

 
A cultura situa o sujeito no tempo e no espaço, abrindo possibilidades de apropriação, produção ou 

construção de conhecimentos e práticas artísticas e dessa forma, as Artes reforçam e ampliam os 

lugares dos sujeitos no mundo (BARBOSA, 2007, p. 02). 

  

 

Neste aspecto foi relevante a discussão sobre a importância do que é cultura e como os 

sujeitos estão inseridos nessa cultura. Houve o debate no qual os cursistas perceberam e 

falaram da importância do conhecimento, experiências e vivências que os sujeitos trazem, 

sejam eles professores ou estudantes. 

Outra fala trazida pelos cursistas, é que o papel do sujeito professor, não é mais como 

detentor de todo o saber, e que o estudante não é mais somente o receptor de conhecimentos e 



saberes previamente trazidos pelo professor, que este pensamento já está superado, fazendo 

uma analogia à educação bancária criticada por Paulo Freire. 

Em seguida, o estudo do texto da matriz curricular se concentrou nos seguintes 

elementos: conceitos e eixos temáticos. 

O documento curricular apresenta três conceitos: formas de registro; parâmetros do 

som; estruturação e arranjo. Salientou-se que estes conceitos não obedecem a uma ordem 

hierárquica, mas que podem ser experimentados e elencados de acordo com o processo de 

ensino-aprendizagem. 

Suscitaram-se algumas dúvidas ao se estudar os conceitos. Alguns cursistas 

questionaram se os conceitos apresentados seriam o mesmo que os conteúdos musicais a 

serem trabalhados. 

Esclarecemos que a proposta deste documento curricular não é conteudista, mas que 

os conceitos apresentados sugerem, em conjunto com as modalidades, o conhecimento 

musical a ser trabalhado. A matriz não indica os conteúdos que deveriam ser trabalhados pelo 

professor, mas permite que os mesmos sejam escolhidos a partir do conhecimento prévio dos 

sujeitos envolvidos. 

Outro aspecto abordado nessa leitura foi a abordagem metodológica fundamentada na 

compreensão crítica, contextualização e produção, que é considerado o tripé desta matriz 

curricular. 

Os cursistas presentes ressaltaram que erroneamente o ensino musical escolar se reduz 

a produções descontextualizada e desprovidas de compreensão crítico-reflexivo, se considera 

que o professor de música está presente nas Escola apenas para ornamentar as datas 

comemorativas do calendário escolar. 

Os eixos temáticos foram os próximos pontos a serem destacados neste processo de 

leitura do documento curricular. Eles têm a função de instigar discussões e reflexões, inspirar 

a escolha das modalidades de cada linguagem e permitir a interação entre elas, entre os anos 

escolares, bem como entre as demais áreas do conhecimento, podendo articular a prática 

pedagógica dentro de um planejamento interdisciplinar. 

As modalidades são pontos de partida e foco para as múltiplas ações pedagógicas, e 

podem ser estudadas em qualquer ano letivo, mediante a escolha de professores e estudantes. 

Os cursistas consideram que a abertura da matriz curricular, tanto para a livre escolha ou para 

inserção de novas modalidades, valoriza a autonomia pedagógica do professor e respeitam os 

interesses dos sujeitos (professores e estudantes) envolvidos. 

 

 
O curso de reorientação curricular contribuiu para uma noção de organização das aulas, de forma a 

propiciar um maior aproveitamento dos conteúdos a serem aplicados em sala de aula. (Diulino 

Vitor Lucena, Cursista da Implementação Curricular) 

 

 

Diversos questionamentos persistiram durante esta etapa, como dúvidas à necessidade 

de seguir exatamente o ano letivo e eixo temático, possibilidade de usarem outras 

modalidades ao elaborar a Sequência Didática, necessidade de trabalhar todos os conceitos da 

música, como seguir a abordagem de forma equilibrada, motivo pela obrigatoriedade de 

seguir a matriz dentre outras. 

Diante desta diversidade de questionamentos procuramos esclarecer todas as dúvidas 

levantadas em sala, ressaltando que, ao iniciarem o trabalho de elaboração das Sequências 

Didáticas, muitos destes questionamentos seriam esclarecidos. 

De modo geral, os cursistas consideram como positivo a implementação curricular na 

prática: 
 



 

O Curso de Reorientação Curricular oferecido pelo Ciranda da Arte para mim veio em momento 

oportuno e proporcionou um diálogo imprescindível entre os profissionais da música. (Jeozadaque 

Freire da Silva, Cursista da Implementação Curricular) 

 

 

Após a leitura e estudo da matriz curricular, iniciou-se o processo de compreensão da 

estrutura de uma seqüência didática, que é uma situação de ensino e aprendizagem planejada 

com o objetivo de promover aprendizagens específicas, seqüenciadas em níveis de 

complexidade crescentes, socialmente relevantes. São também atividades ordenadas e 

articuladas para que os estudantes possam gradativamente sistematizar conhecimentos, 

valores e atitudes fundamentais para a área de Arte – Música. 

Apresentamos e explicamos a estrutura de uma sequência didática e expomos uma 

Seqüência Didática elaborada pela equipe de música do Centro de Estudo e Pesquisa – 

Ciranda da Arte, levando os cursistas a vivenciarem algumas aulas existentes nas Sequências, 

em que houve um estudo minucioso de sua estrutura. Após esta fase foi sugerido uma divisão 

de grupos, sendo que cada grupo elaboraria uma Sequência Didática. 

 

 
As idéias desenvolvidas em sala me fizeram pensar sobre uma nova forma na construção do 

desenvolvimento de minhas aulas. (Marina Alves da Silva, Cursista da Implementação Curricular) 

A construção da sequência didática me fez perceber e enxergar as aulas como um processo amplo 

e integrado e não como atividades isoladas. A sequência vem facilitar o trabalho desenvolvido pelo 

professor, pois nela têm-se um ponto de partida e um objetivo a alcançar. (Jeozadaque Freire da 

Silva, Cursista da Implementação Curricular) 

 

 

Produção 

 

 

 
 

 

Este foi o momento de colocar em prática todo o conhecimento trabalhado no curso, 

consistindo da elaboração e da execução de ações educativas nas unidades escolares. 

Os professores cursistas trabalharam na elaboração das seqüências didáticas para 

aplicação nas escolas onde estavam atuando. 



Foram observados e refletidos em sala alguns critérios relevantes ao processo de 

elaboração das Sequências Didáticas, como: proposta pedagógica, abordagem metodológica, 

adequação da modalidade escolhida pelo professor ao contexto escolar, contribuições sociais 

e culturais das atividades inseridas nas Sequências aos estudantes, preocupação com o tempo 

das aulas, escolha de modalidade e reflexão sobre capacidade de adequação em suas próprias 

escolas. 

Como ferramenta de apoio para elaboração destas seqüências, foi disponibilizado um 

blog (musicaciranda.wordpress.com) e o Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, no qual 

os professores cursistas tinham acesso a diversos recursos pedagógicos como: fóruns de 

discussão, biblioteca com documentos ligados ao processo de formação, exemplos de 

seqüência didáticas, vídeos, indicações de sites na área de conhecimento, etc.. 

Dentro do processo de elaboração de Sequências  Didáticas houve como atividade o 

preenchimento de uma ficha roteiro, que trazia toda a estrutura de uma Sequência Didática  

com o objetivo de nortear elaboração das sequências desenvolvidas pelos professores 

cursistas, como definição de ano, modalidade, recursos materiais, expectativas de 

aprendizagens, conceitos a serem trabalhados e abordagem metodológica, ressaltando a 

liberdade de escolha por qualquer ano da segunda fase do ensino fundamental e esclarecendo 

também as possíveis modalidades a serem usadas, evitando a repetição de algumas já usadas 

pelas equipes. 

Os cursistas elencaram as modalidades a partir da matriz de música, buscando aquelas 

que mais dominavam. À medida que elaboravam as aulas da seqüência didática, procuravam 

aplicar em sala, avaliando todo o processo de construção e a viabilidade de aplicá-lo. 

Partindo do levantamento prévio, e não desprezando os conhecimentos trazidos pelos 

estudantes, os cursistas perceberam uma maior atenção por parte dos mesmos, conseguindo 

atingir um número maior de estudantes. Mencionaram que tiveram um interesse maior, se 

sentindo valorizados, e que suas opiniões estavam fazendo parte das aulas.   

 

 

Compreensão Crítica 

 

 

 
 

 

Diante da tentativa de definir a expressão “compreensão crítica”, podemos ressaltar no 

campo da música a inexistência de uma escuta pré determinada e passiva, ou seja, ao 



apreciarmos uma música, pode-se questionar, criticar, analisar e também contextualizar. A 

escuta crítica está relacionada a uma análise relacionada ao fazer, compreender e estabelecer 

pontos de vistas diversificados. Segundo Goiás(2009) “A compreensão critica desenvolve e 

amplia o olhar sobre o mundo e sobre os sujeitos por meio de representações”. Nesta etapa 

do curso, os participantes tinham como meta assistir a 4 (quatro) produções artísticas, em que 

deveriam posteriormente entregar em suas “impressões” em forma de resenha. Percebemos 

que ao participarem desta atividade, demonstraram  que já fazia parte de suas escutas, 

analisarem de forma crítica a todas  produções musicais apreciadas. Ressaltaram que sempre 

que vão a uma apresentação, procurando analisar de forma crítica ao que assistem. 

 Quanto aos espaços visitados, por ser na área de música, recebemos resenhas de 

apresentações de óperas, orquestras, grupos de percussão, recitais solo (instrumentos e canto) 

e apresentações de cantores da Música Popular Brasileira. Ressaltamos que alguns dos 

cursistas, alegavam falta de tempo, por excesso de atividades, e por estarem fechando o 

semestre, mas mesmo assim persistiram e concluíram. 

 

 
Ao lidar com a compreensão crítica, a ação docente se pauta, por exemplo, na discussão das 

relações de poder, de gênero, de sexualidade, de juventude, que são vinculadas às elaborações 

visuais, sonoras e gestuais, estimulando os estudantes a refletir sobre os significados das 

representações e à produção de sentidos. (ASSIS, Henrique Lima: um currículo voltado para a 

voltado para a diversidade cultural e formação de identidade. In: Goiás. Secretaria de Educação – 

SEDUC. Currículo em debate: Matrizes curriculares. Caderno 5. Goiânia: SEDUC, 2009 

 

 

Participar destes eventos foi considerado de grande importância pelos professores 

cursistas, que comentaram sobre a experiência em seus relatórios sobre as visitas realizadas. 

 

Sobre a visita ao show-concerto da Banda Pequi – Espaço das Profissões em 

29/04/2011: 

 

 
Destaca-se como característica da Banda Pequi a abertura de Chorus Improvizo. Nesse momento 

nota-se o virtuosismo e a criatividade dos instrumentistas. Destacaram-se Fabiano Chagas – 

guitarra; Bruno Rejan – baixo; Foka – sax. O repertório foi bem construído e a apresenação foi 

dinâmica e envolvente, permitindo ao público apreciar uma bela apresentção musical. (Jeozadaque 

Freire da Silva, Cursista da Implementação Curricular) 

 

 

 Sobre o Recital de Percussão da Banda Madrasta – Medicina em Concerto em 

31/05/2011: 

 

 
A Banda Madrasta demonstrou fluência e musicalidade ao apresentar vários ritmos tradicionais 

brasileiros, incluindo samba, maracatu e trechos de Funk e Ijexá. A apresentação foi dinâmica, 

envolvente e demonstrou uma ótima representação do cenário percussivo goiano. (Jeozadaque 

Freire da Silva, Cursista da Implementação Curricular) 

 

 

Considerações finais 

 

Ao mencionarmos a realidade atual e a obrigatoriedade da música na escola, 

debatemos a necessidade de um professor pesquisador, criativo e questionador, que, frente as 



dificuldades, não desista fácil da sua tarefa de educador e sim que se sinta estimulado a 

continuar lutando e evoluindo sempre quanto aos seus conceitos relacionados à educação. 

 

 
O desenvolvimento do currículo é uma tarefa prática, não um problema teórico, cuja pretensão é 

elaborar um sistema para conseguir uma finalidade educativa e não dirigida para obter a 

explicação de um fenômeno existencial. O sistema deve ser elaborado para que opere de forma 

efetiva numa sociedade, onde existem numerosas demandas e com seres humanos que têm 

intenções, preferências. (Tyler, 1981, p.18 apud Sacristán 2000, p.46) 

 

 

           Barbosa acredita que a cultura situa os sujeitos no tempo e no espaço, abrindo 

possibilidades de apropriação, produção ou construção de conhecimentos e práticas artísticas 

e dessa forma, as Artes reforçam e ampliam os lugares dos sujeitos no mundo. Compreender 

culturas ou manifestações culturais pressupõe conhecer seus processos históricos e artísticos, 

concluindo-se, portanto, que é “uma razão cultural que nos leva a estudar Arte” (BARBOSA, 

2007, p. 02).  

Por acreditar que o sucesso da proposta da nova Matriz reside na sua abertura e 

flexibilidade, permitindo uma pluralidade de orientações que prescindem da elaboração de 

estratégias desenvolvidas para se abordar uma determinada vertente da música, e que sobre 

este ponto crucial do trabalho do professor devem ser empreendidas reflexões analíticas, é que 

esta proposta se justifica. É através das Sequências Didáticas que os pressupostos da nova 

matriz serão aplicados, pois em sua elaboração é possível prever situações para equilibrar o 

planejamento da aula entre os três pilares que delineiam a abordagem metodológica da matriz: 

Compreensão crítica, Contextualização e Produção.   

Diante disso, acredita-se que nesse processo de implementação curricular, cabe a nós, 

professores formadores, incentivar os professores da rede a acreditar em suas intenções e 

potencialidades, não perdendo jamais o foco central, que nada mais é, do que uma luta diária, 

em que a cada dia se vença mais um obstáculo, em prol de uma educação musical que seja 

gratificante para seus estudantes e para eles mesmos. 
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